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Van de voorzitter 
Op het tijdstip dat ik dit schrijf hebben we nog ruim twee dagen te gaan in 2012 en staat er 
een nieuw jaar voor de boeg met de vraag: ‘Wat zal het komend jaar ons gaan brengen?’ 
De eerste Fietsflits in het nieuwe jaar is altijd weer een mooi moment om terug te blikken op 
het jaar dat achter ons ligt. Van deze gewoonte wil ik afwijken door een blik op 2013 te 
werpen, zie de rubriek ‘Wat staat ons in 2013 te wachten?’. 
Ik spreek de wens uit dat 2013 een gezond jaar wordt voor alle fietsers, speciaal die in 
Lansingerland. En ook, dat het een mooi fietsjaar wordt met wat meer droge dagen dan in 
het afgelopen jaar. 
Ton van der Burg 

Ledenvergadering 4 februari 
Op 4 februari aanstaande houdt de afdeling Lansingerland van de Fietsersbond de jaarlijkse 
ledenvergadering in gebouw Rehoboth (Wilhelminastraat 2, Berkel Centrum). U bent vanaf 
19:30 uur van harte welkom. 
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging met agenda. Als u punten heeft voor de agenda, dan 
kunt u die aan mij doorgeven per e-mail op fbll.secretaris@gmail.com of telefonisch op 010-
5118348. 
Als speciaal onderdeel zal gastspreker Rob Steenks, onze plaatselijke fietsspecialist, de E-
bike toelichten. Dus als u daarover meer wilt weten, dan is het zeker zinvol te komen. 
Jan Caesar 

Wat staat ons in 2013 te wachten? 
2013 wordt een jaar waarin de overheid daadwerkelijk gaat bezuinigen, waarmee wij als 
fietsers ook te maken zullen krijgen. Er staan verschillende grote infrastructurele werken 
gepland die Lansingerland zullen raken. 
Verder zal de gemeente Lansingerland ongetwijfeld iedere Euro drie keer omdraaien voordat 
die wordt uitgegeven. Ik hoop dat men niet overgaat tot het uitstellen van het onderhoud van 
bestaande (fiets)voorzieningen, juist nu Lansingerland beschikt over vele goede fietspaden 
met aansluitingen in de regio. Als Fietsersbond zullen we hierop zeer alert zijn en de 
gemeente aanspreken op haar verantwoordelijkheden. 
 
Aansluiting A13 met de A16 
In maart 2013 zal er een definitief besluit worden genomen over de aansluiting van de A13 
met de A16. Bij de kabinetscrisis van Rutte I is het 
te nemen besluit controversieel verklaard, waarna 
later is besloten daarop terug te komen. Wij hebben 
geen idee hoe deze besluitvorming zal uitvallen, 
maar mocht het plan doorgaan dan heeft dat grote 
gevolgen voor Lansingerland. Met name daar waar 
het voorgestelde tracé afbuigt van de N209 naar 
het Bergse Bos. Met de afdeling Rotterdam zullen 
wij alles nauwlettend volgen. 
 
Werkzaamheden N209 / knoop A13 
Vervolgens gaat de Provincie beginnen met de 
werkzaamheden rondom de afrit Berkel en 
Rodenrijs aan de A13. Dit punt staat in de top van 
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files in Nederland. Er zal een nieuw viaduct worden aangelegd dat ook gevolgen zal hebben 
voor de fietsers. Tevens gaat men de N209 aan de noordkant in de Schieveense polder 
verbreden. Op de website van de Provincie Zuid Holland http://www.zuid-holland.nl/n209 
kunt u er meer over lezen. Voor mij is nog niet duidelijk hoe deze werkzaamheden zich gaan 
verhouden met de eventuele werkzaamheden aansluiting A13 met de A16.  
 
Westpolder-Bolwerk 
Inmiddels zijn de eerste palen de grond ingegaan voor de bouw van appartementen nabij 
halte Westpolder van de metrolijn E. U zult zich afvragen, wat heeft dat nu te maken met 
fietsen? Wel, het gaat ons om de voorzieningen: fietsparkeren nabij het station en de 
fietsroute van Rotterdam naar Den Haag. 
 
Fietsparkeren 
Eind november, begin december zijn door de gemeente overdekte fietsparkeerplaatsen 
geplaatst. Dit werd mogelijk door financiering vanuit de stadsregio. De Fietsersbond is al 
jaren bezig de Gemeente Lansingerland aan te spreken om het fietsparkeren bij de halte te 
verbeteren. Wij zijn blij dat er een aanvang is gemaakt het probleem daadwerkelijk aan te 
pakken, maar zijn van mening dat het aantal plaatsen niet voldoende is voor het aanbod. De 
gemeente wil gaan handhaven op fout geparkeerde fietsen en weesfietsen. De komende tijd 
krijgen de mensen een waarschuwing, maar daarna zal een bekeuring worden 
uitgeschreven. Weesfietsen en wrakken zullen worden verwijderd. 
 

    
 
Wij hebben er op aangedrongen eerst tellingen te verrichten voor daadwerkelijk tot 
handhaving over te gaan. De gemeente heeft toegezegd dit te doen en indien nodig extra 
fietsparkeerplaatsen te leggen. 
 
Fietsroute Rotterdam – Den Haag 
Westpolder-Bolwerk is een knelpunt in de fietsroute van Rotterdam naar Den Haag. Een ter 
plaatse niet bekende fietser zal het spoor volledig bijster raken. De doorgaande fietsroute 
dwars door het winkelcentrum heeft bepaald niet onze voorkeur en geeft de bewoners aan 
de Zilvergracht veel overlast. Kortom ook een punt om goed te blijven volgen. 
 
Oproep 
Het bovenstaande is slechts een deel van het werk dat de Fietsersbond afdeling 
Lansingerland doet. Dit werk komt nu voor rekening van een paar vrijwilligers, waardoor er 
werk blijft liggen. Wat extra steun is onontbeerlijk om de belangen van de fietser in 
Lansingerland te behartigen. Ik roep u dan ook op zich aan te melden als vrijwilliger bij de 
Fietsersbond. Een goed voornemen voor 2013. 
Ton van der Burg 



 

 
 
  
 

 3 

Barrage 
Het moet niet gekker worden, nog even en fietsen 
wordt een hippisch evenement. De fietsers mogen 
kiezen hoe ze de barrage willen nemen: er overheen of 
onderdoor, of er toch maar langs, maar dan wel over 
een zelf aangelegd pad door het gras. 
Waarom wordt dit soort hekwerken nog steeds 
geplaatst ondanks ons veelvuldige verzoek dit niet te 
doen. Midden op de rijbaan van de N209 wordt toch 
ook niet zo’n hekwerk geplaatst waar de auto’s 
slalommend omheen moeten? 
Kees van der Knaap 

ZoRo-busbaan en Zwarteweg 
Vanaf 9 december vorig jaar is de ZoRo-busbaan in 
gebruik. Bus 170 en 173 rijden beide over de ZoRo-
busbaan van halte Rodenrijs naar Zoetermeer-
Centrum. Het is een mooie busbaan geworden, waar 
hopelijk voldoende mensen over vervoerd gaan 
worden. Delen van het landscheidingsfietspad zijn ook 
opgeknapt en voorzien van een mooie rode loper. 
Jammer, dat de verlichting nog ontbreekt. 
 
Zwarteweg 
Bus 172 rijdt z’n rondje in Berkel en Rodenrijs en komt  
via de Zwarteweg bij halte Rodenrijs. En juist daar zit een knelpunt, zo meldde een van onze 
leden. De Zwarteweg is gedeeltelijk vrij smal, nog geen 2,5 meter breed. Hoewel bus 170 
slechts een kleine bus is, kan een fietser of voetganger niet gelijktijdig met het busje over dat 
smalle stuk. Hoe dan ook, één van de twee zal moeten wachten of de berm in duiken.  
Als het stukje Zwarteweg van hooguit 25 meter gelijktijdig met de uitloper van het nieuwe 
fietspad was aangelegd, zou deze situatie niet zijn ontstaan. Volgens de projectleider die de 
Hofpleinfietsroute van de Zwarteweg tot aan het Kasteel aanstuurt, zal de Zwarteweg dit jaar 
nog worden verbreed en omgevormd tot een fietsstraat.  
 

    
 
Gelukkig rijdt de bus maar één keer per uur. 
Jan Caesar 
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Paardenstront 
Tijdens mijn wekelijkse fietstour met ouderen door de omgeving 
komen we zeer vaak grote hopen paardenstront op ons pad 
tegen. Niet erg fris. Zouden de berijders van paarden hun edele 
dier voortaan in berm kunnen laten poepen, dat scheelt letterlijk 
een hoop overlast. Hondenbezitters krijgen voor de zelfde 
overtreding een forse boete. 
Kees van der Knaap 

Kort nieuws 
 Nabij de Willem-Alexander roeibaan in de Eendragtspolder 
is een nieuw fietspad aangelegd, prachtig glad asfalt maar 
niet in onze lievelingskleur rood. 

 
 
 
 
 

Algemene informatie 

De Fietsersbond 
De Fietsersbond komt op voor de belangen van de fietser d.w.z. comfortabele en snelle 
fietsroutes, meer en betere stallingen, aanpak van fietsdiefstal en grotere verkeersveiligheid 
voor fietsers.  
Het landelijk bureau is gevestigd in Utrecht (http://www.fietsersbond.nl/) en er zijn ongeveer 
150 lokale afdelingen. Zo ook in Lansingerland (http://www.fietsersbond.nl/lansingerland). Op 
onze website vindt u actuele informatie over bestaande en nieuwe fietspaden in onze 
omgeving, de verkeersregels, fietsroutes in de buurt, de agenda en nog veel meer.  

Toezending van De Fietsflits 
Leden van de Fietsersbond in Lansingerland krijgen De Fietsflits automatisch toegestuurd. 
Dat gebeurt het liefst per e-mail. U bespaart ons veel werk en kosten door uw e-mailadres op 
fbll.secretaris@gmail.com aan ons door te geven. Vergeet u niet om (e-mail)adreswijzigingen 
te melden? 
Ook geïnteresseerden kunnen De Fietsflits gratis via e-mail ontvangen door zich aan te 
melden op onze website, menukeuze Afdeling > Afdelingsblad. 

Redactie 
Jan Caesar (fbll.redactie@gmail.com) 


